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Woonplek voor 
psychiatrische mensen 
    
  
GGZ in de wijk 
28 september 2015 
 
Yvonne Witter                           > Aedes/Actiz 
Nico Ooms                                > Tussenvoorziening 
Erik de Lange, Guus Haest     > Portaal 

Po2015 

Onder de mensen…. 

Bruishuis, Arnhem 

Dynamo, Leiden 

Bastide, Eindhoven 

Key ring, London 

 
Handreiking voor corporaties 
Zie:http://www.kcwz.nl/tools/corporatiehandreiking-

zelfstandig-wonen-voor-bijzondere-doelgroepen 

Rapport Onder de mensen 

Opbouw sessie 
 

•  Het verhaal van Portaal 

•  De ervaring van Tussenvoorziening 

•  Kritische reflectie 

•  In dialoog met elkaar… 

•  Uitwisseling 

Maar om wie gaat het nou? 

Klanten in beeld 

•  Senioren 

http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=KDanGGjw76I 

•  GGZ 

http://www.youtube.com/watch?
v=_I6eILF5sh4&list=UUb0sfE6S4QfaqAVF-6WLzgg&fea
ture=c4-overview  

•  VG 

http://www.youtube.com/watch?
v=KkoVkhRZb9o&feature=youtu.be  

Opgaven en ankerpunten 

•  een passende woonplek voor iedereen 

•  extramuralisering = extra vraag én begeleiding 

•  leefbaarheid, draagkracht en draagvlak 

•  samenwerking + gezamenlijk verantwoordelijk, 

    óók voor de leefomgeving 

•  verdeling schaarste (recent: statushouders) 

•  voorbeelden en ervaringen in mn Utrecht 
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Concrete woonvormen & projecten 

•  regulier aanbod met begeleiding: 

    -    instellingswoningen + housing first 

•  specifiek aanbod (geclusterd): 

    -    ‘t Groene Sticht + Parana + hostel Leidsche Maan 

•  recent & in ontwikkeling: 

     -   verkoop woningen aan Tussenvoorziening + Skaeve huse 

           + jongerenhuisvesting Socius + Majella wonen 

•  zorgen en wensen:  

    -   kan-eigenlijk-niet-gevallen > Paradijsvogels? 

     -   zorgmijders & terugval <> ’buurtmantel’? 
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 Instellingswoningen en Housing First  

•  contingent-afspraken gemeenten + loket 

•  toewijzing, verhuur en begeleiding > instelling 

•  groepen: ggz, ex-delinquenten, statushouders 

•  HF = specifiek aanbod TV dak/thuislozen 

    -  vaak psychiatrische/verslavingsproblemen 

    -  weinig voorwaarden: geen overlast & huurschuld 

•  veelal werken met omklapcontracten 

•  de afgelopen 4 jaar ca 60 woningen 
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‘t Groene Sticht en Parana 

•  mix vragende en dragende bewoners 

•  andere functies > dagbesteding, re-integratie; 

    zoals: Emmaus, Reinaerde; ook wijkbedrijven? 

•  TV: toewijzing, verhuur, bewonersbegeleiding 

•  activiteiten buurt + wederkerigheid + deels zelfbeheer 

•  gebouw & woningen met toekomstwaarde 

    (flexibel, ook bruikbaar andere doelgroepen) 
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‘t Groene Sticht  

‘t Groene Sticht Leidse Rijn Utrecht 

Parana Overvecht Utrecht 12 

plus bedrijfsruimte:  
920 m2 bg en 280 m2 eerste etage 
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  Hostel Leidsche Maan 

•  opvang ca 35 (dakloze) drugsverslaafden 

•  Leger des Heils > toewijzing, begeleiding 

•  woningen en gebouw apart, maar wel 
stedenbouwkundig ingebed woongebied 

•  zoals overal: werken met een beheergroep 

•  één van de zeven hostels in Utrecht 
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Verkoop, Skaeve huse, Socius, Majella 
 
•  recent: verkoop woningen voor begeleid wonen 

•  alles gereed voor bouw 8 Skaeve Huse, maar….                
-  woonruimte mensen die niet in een buurt passen 

•  Socius huurt deel vrijkomend verzorgingshuis                     
-  jongerenhuisvesting, deels met begeleiding                                        
-  samenwerking met ouderen in verzorgingshuis 

•  tijdelijke woningen Majella naar Tussenvoorziening 
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Ervaringen, aandachtspunten, wensen 

•  klassieker: ruimte en doorstroming! 

•  doelgroep <> andere woningzoekenden 

•  leefbaarheid, draagvlak en draagkracht 

    > geen zorg omgeving = geen woning! 

•  actualiteit en toekomst: 

    -   gaat het soms te ver + zorgmijders 

    -   opvang en begeleiding statushouders 
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Ervaringen, aandachtspunten, wensen 
vervolg 

•  wat zijn hier passende antwoorden? 
     -  geclusterd & begeleid wonen Paradijsvogels  

     -  buurtmantels opbouwen 

    -  flexwerk > tijdelijk, kantoren, woningdelen, …. 

•  jullie ervaringen, kennis, ideeën  > gesprek 
 

Ook ruimte voor 
Paradijsvogels?! 
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Gesprekspunten workshop 
 
Ø   waar behoefte: vragen naar aanleiding van  

Ø   rondje projecten & ervaringen deelnemers 

Ø   welke knelpunten + mogelijke oplossingen 

19 Pm: beleidsnoties van Portaal 20 

Bijzondere doelgroepen en speerpunten + positionering Portaal:  

zonder gedoe en overlast met partners een thuis bieden in onze buurten aan specifieke doelgroepen  

en hen maatschappelijk te laten participeren vergt veel inzet (20-80 principe); het dient deze groepen,  

de buurt en Portaal zelf en is een deel van onze maatschappelijke meerwaarde 


